
 

 

 

  



 

 

 

 

উই আর উসামা - আমরা সবাই উসামা! 

শাইখ হামজা ববন উসামা হাবিজাহুল্লাহ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

অনুবাদ ও প্রকাশনা  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

(শাইখ হাবিজাহুল্লাহর এই গুরুত্বপূর্ণ বয়ানবি আস সাহাব বমবিয়া কর্ত ণক শাওয়াল 

১৪৩৭ বহজবর মমার্াববক ১০ জুলাই ২০১৬ সাবল প্রকাবশর্ হবয়বিল। বাাংলা অনুবাদও 

মস সমবয় করা হবয়বিল। বকন্তু বববিন্ন সমসযার কারবর্ প্রকাবশ ববলম্ব হবয়বি। 

মুহর্ারাম িাই ও মবাবনরা! আলহামদু বলল্লাহ িুম্মা আলহামদু বলল্লাহ এখন বপবিএি 

বই আকাবর আপনাবদর সামবন মপশ করা হবে- প্রকাশক। 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ونصر واألموال، والحقوق  واألعراض الدماء في الظلم وحّرم األحوال، كل في العدل أوجب الذي هلل الحمد

 األوصاف كامل له، شريك ال وحده هللا إال إله ال أن وأشهد. واألهوال الشدائد في املستضعفين عباده

وال وواسع وصحبه آله وعلى عليه هللا صلى ورسوله، عبده محمًدا أن وأشهد. النَّ . 

بعد أما

সকল প্রশাংসা আল্লাহ র্ায়ালার জনয, বিবন সবণাবস্থায় ইনসািবক কািণকর কবরবিন। 

জান-মাল, অবিকার ও িন-সম্পবদর মবিয অনযায়-অববচারবক হারাম সাবযস্ত কবরবিন। 

ববপদাপদ ও দুবিণাবের সময় বিবন দুবণল বান্দাবদর সাহািয কবরন। আবম সাক্ষ্য বদবে 

মি, আল্লাহ র্ায়ালা বযবর্র্ আর মকান মাবুদ মনই। বর্বন একক ও র্াাঁর মকান শরীক 

মনই। বর্বন পবরপূর্ণ গুর্াবলীর অবিকারী ও প্রশস্ত দয়ার মাবলক। আবম আরও সাক্ষ্য 

বদবে মি, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম র্াাঁর বান্দা ও রাসুল। 

হামদ-সালাবর্র পর। 

িারা মহদায়াবর্র অনুসরর্ কবর, র্াবদর প্রবর্ সালাম ববষণর্ মহাক।  

মহ মাবকণন জাবর্! 

মর্ামাবদর সাবে মর্ামাবদর মনর্াবদর বারবার প্রর্ারর্া ও অববরাম মিাাঁকা মদওয়ার 

বযাপাবর এই হবে মর্ামাবদর প্রবর্ আমার বার্ণা। আল্লাহ র্ায়ালার পক্ষ্ মেবক 

আন্তজণাবর্ক বজহাবদর মবশ কবয়কজন কমান্ডারবক শাহাদাবর্র সম্মাবন িূবষর্ করার 

পর- িাবদর মবিয রবয়বি বর্ণমান বজহাবদর ইমাম শাবয়খ উসামা ববন লাবদন রহ.- 

র্ারা মর্ামাবদর এই বুঝ বদবয় িাবে মি, র্ারা মুজাবহদবদর উপর ববজয় লাি কবরবি। 

মর্ামাবদর এিা জানা আবশযক মি, আমরা হলাম মুসলমান। আমরা এক আল্লাহর উপর 

ঈমান এবনবি, িার মকান শরীক মনই। আমরা আবখরাবর্র উপর ঈমান এবনবি। 

আমরা মতরু্যপরবর্ণী জীববনর উপর ঈমান এবনবি। বহসাব বদববসর উপর ঈমান 

এবনবি। মিখাবন রবয়বি জান্নার্-জাহান্নাম। আর প্রকত র্ সিলর্া হবে ওিাই িার 

বযাপাবর আল্লাহ র্ায়ালা ইরশাদ কবরবিন- 
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“প্রবর্যক প্রার্ীবক আস্বাদন করবর্ হবব মতরু্য। আর মর্ামরা বকয়ামবর্র বদন পবরপূর্ণ 

বদলা প্রাপ্ত হবব। র্ারপর িাবক মদািখ মেবক দূবর রাখা হবব এবাং জান্নাবর্ প্রববশ 

করাবনা হবব, র্ার কািণবসবি ঘিবব। আর পাবেণব জীবন মিাাঁকা িাড়া বিন্ন মকান সম্পদ 

নয়।” (সুরা আল ইমরান: ১৮৫) 

আমরা হবে এমন জাবর্, িারা পরাজয় কী বজবনস বচবন না। পরাজবয়র স্বরূপ মকমন 

র্াও জাবন না। আমরা এমন জাবর্, িারা হয়বর্া ববজয় নয়বর্া মতরু্যবরর্ করবর্ 

জাবন। 
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“আপবন বলুন, মর্ামরা মর্া মর্ামাবদর জবনয দুবি কলযাবর্র একবি প্রর্যাশা কর; আর 

আমরা প্রর্যাশায় আবি মর্ামাবদর জবনয মি, আল্লাহ মর্ামাবদর আিাব দান করুন 

বনবজর পক্ষ্ মেবক অেবা আমাবদর হবস্ত। সুর্রাাং মর্ামরা অবপক্ষ্া কর, আমরাও 

মর্ামাবদর সাবে অবপক্ষ্মান।” (সুরা র্াওবা-৫২) 

আমরা এই ধ্বাংসশীল দুবনয়ার অনুসন্ধানকারী নই, আসক্তও নই। এখাবন আমাবদর 

পাঠাবনা হবয়বি িাবর্ আমরা বান্দাবদরবক মানুবষর মোলামী মেবক বান্দাবদর মাবলবকর 

মোলামীর বদবক মবর কবর বনবয় আসবর্ পাবর। দুবনয়ার সঙ্কীর্ণর্া মেবক আবখরাবর্র 

প্রশস্ত পে মদখাবর্ পাবর। 

এক ও অবির্ীয় আল্লাহর উপর ঈমান ও র্াাঁর র্াওহীবদর মঘাষর্া মদয়ার পর আমাবদর 

গুরুত্বপূর্ণ একবি িীবন কর্ণবয হল, মুসলমানবদর জান-মাল ও পববত্র িূবমর উপর 

আগ্রাসী শত্রুবদর প্রবর্হর্ করা। বর্ণমান সমবয় বিবলবস্তবনর উপর আগ্রাসী ইয়াহুবদ ও 

র্াবদর কু্রবসিার চামচারা িার প্রবর্েবব। 

আর মি মতরু্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া র্ায়ালার পবে হয়, আমরা মসই মতরু্যবক মর্মন-ই 

িাবলাবাবস মিমন মর্ামরা জীবনবক িাবলাবাস। 



 

 

 

শাইখ উসামা ববন লাবদন রহ. আল্লাহর রাবহ মতরু্যর সুিা পান কবরবিন। র্াাঁর মনককার 

সঙ্গীরাও মর্মবন মসই সুিা পান কবরবিন। বর্বন র্াাঁবদর কাবলমাবক পুনরুজ্জীববর্ 

কবরবিন, র্াাঁবদর মানহাজবক স্থায়ী কবরবিন, র্াাঁবদর বচন্তা-বিবকরবক মজবুর্ 

কবরবিন। র্াাঁবদর বার্ণাগুবলা মপৌঁবি বদবয়বিন। র্াাঁবদর পর মুসবলম উম্মাহ জাগ্রর্ 

হবয়বি। আর এিা হওয়ারই বিল। 

বনশ্চই আল্লাহর পবে মতরু্য একবি বড় সিলর্া, দয়াময় রববর পক্ষ্ মেবক বনবণাবচর্ 

উপহার। বর্বন র্াাঁর মি বান্দাবক চান এই সিলর্া িারা সম্মাবনর্ কবরন। মকান 

বুবিমান বক এই িারর্া করবর্ পাবর মি, মসই ঊবনশজন বীর, িারা ১১ মসবেম্ববরর 

মহান নুসরবর্র নায়ক- র্ারা মহবর মেবি? আল্লাহর কসম! কক্ষ্বনা না। বরাং র্াাঁরা 

মহান সিলর্ার সাবে ববজয় লাি কবরবিন। আমরা র্াাঁবদর বযাপাবর এমনবি-ই িারর্া 

কবর। আর পরকাবল সিলর্া লািকারী  কাবরা বযাপাবর আমরা আল্লাহর সামবন 

অবিবিাে কবর না। 

শাবয়খ মুজাবিদ রহ এর জনয সম্ভব বিল মি, বর্বন আরাম ও ববলাবসর্ার জীবনবক 

মববি বনববন, অেণ ও িনসম্পদ উপবিাে করববন, িা বমবলয়ন বমবলয়ন িলার পিণন্ত 

মপৌঁবি বেবয় বিল; বকন্তু বর্বন এবাং র্াাঁর সােীের্ আল্লাহর পক্ষ্ মেবক বনিণাবরর্ পুরস্কার 

ও দাবর আবখরার্বক গ্রহর্ কবরবিন। িীনবক রক্ষ্া করা ও দুবণল মুসলমানবদর সাহািয 

করাবক প্রািানয বদবয়বিন; বববশষ কবর আমাবদর বিবলবস্তনী অবিবাসীবদরবক।  

র্াবদর জনয সম্ভব বিল মি, র্ারা বনবজবদর ঈমান বববকবয় আপন জীবন বনবয় মবাঁবচ 

িাবব। (বকন্তু র্া কবরনবন।) র্া সবেও আবখরাবর্র পূববণ দুবনয়াবর্ আর কর্বদন র্ারা 

উপহাবসর বশকার হবব?! র্াগুর্রা িখন পববত্র িূবমবর্ চবর মবড়ায় র্খন মুসবলম 

উম্মাহ আর কর্বার পরাবজর্ হবব? শায়খ ও র্ার সােীরা আর কর্বদন ক্ষ্বর্গ্রস্ত 

হবব? অেচ র্ারা মাবড়বয় িাবে কবঠন মেবক কবঠনর্র পবরবস্থবর্; আবকদা-ববশ্বাস ও 

স্বািীনর্াহীন রু্ে-ববকত র্ জীবন, র্াগুর্বদর পক্ষ্ মেবক মদবহর উপর কর্ত ণত্ব লাবির 

পর রূবহর উপর ক্ষ্মর্া লাবির অিঃপবর্র্ জীবন। িবদও বযপারবি অবনক বড় ও 

সম্মাবনর। িবদও র্ারা পতবেবীর নাি-মনয়ামর্ মেবক অবনক দূবর, র্া সবেও র্ারা লাি 



 

 

 

করবর্ মপবরবি এই আবিক শবক্ত। এ কারবর্ই র্ারা ববজয় লাি কবরবি এবাং এাঁরাই 

প্রকত র্ ববজয়ী। 

র্াাঁর একবি জীবন্ত উদাহরর্ হল- বজহাবদর মনর্ত বতন্দ ও উলামাবয় মকরাম আল্লাহ 

র্ায়ালার সন্তুবি ও র্াাঁবদর পর উম্মাহবক জাগ্রর্ করার জনয আল্লাহর পবে শাহাদার্ 

বরবর্র অমতর্ সুিা পান করবিবলন। র্া মস সমবয়র কো, িখন ববের্ বিরগুবলাবর্ 

ওয়াবজবরস্তাবন কু্রবসিার আবমবরকার পাইলি ববহীন মরান ববমানগুবলা মেবক মবামা 

বষণর্ হবেল, অর্ঃপর এবকর পর এক শহীদী কাবিলার িাত্রী মববড়ই চলবিল, 

বজহাবদর মাশাবয়খবদর হর্যা করা হবেল, র্খন আবম ববষয়বি বনবয় একজন কমণঠ 

আবলম শাইখ আবু ইয়াহইয়া আল বলবী রহ. এর সাবে আবলাচনা করলাম। শাইখ 

অর্যন্ত শান্ত ও আিববশ্বাবসর সাবে একবি মহৎ কো ববলবিবলন, বনশ্চই আমরা িারর্া 

কবর মি, আল্লাহ র্ায়ালা চান, আমরা আসহাবব উখদুবদর মুবমনবদর মর্ মুবমন হই -

িাবদরবক জ্বাবলবয় মদওয়া হবয়বিল- এবাং আল্লাহ র্াআলা আমাবদর জনয িা চান আমরা 

র্াবর্ সন্তুি োবক। আর মুবমনবদর মর্মনই হওয়া উবচৎ মিমন আল্লাহ চান অেবা 

শাবয়খ এই রকম বকিু ববলবিবলন।  

মহ শাইখ! এবি একবি মহান কাবলমা, িা একজন মহান বযবক্ত ববলবিন। - আল্লাহ-ই 

সকল প্রশাংসার উপিুক্ত ও সকল প্রবর্দাবনর মাবলক। - আমরা শাইখ বলবী ও র্াাঁর 

বনু্ধবদর বযাপাবর এমনবি-ই িারর্া কবর এবাং কাবরা বযাপাবর আমরা ববরূপ িারর্া রাবখ 

না, উখদুবদর ঐ মুবমনবদর মর্ই, িাবদর সাবে শায়খ বলবী ও র্াাঁর সঙ্গীবদর সামঞ্জসয 

রবয়বি। র্াাঁরা আল্লাহর পবে অিল মেবক বনহর্ হবয়বিল ঐ বালবকর অনুসরর্ কবর, 

মি র্াাঁর জানবক উৎসেণ কবরবিল, িাবর্ উম্মাহ আবার মজবে উবঠ। িাবদর হর্যা প্রসবঙ্গ 

আল্লাহ র্া'আলা কুরআবন কারীবম সুরা নাবজল কবরবিন, িার বর্লাওয়ার্ বকয়ামর্ 

পিণন্ত চলবর্ োকবব। 
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“শপে গ্রহ-নক্ষ্ত্র মশাবির্ আকাবশর, এবাং প্রবর্শ্রুর্ বদববসর, এবাং মসই বদববসর, মি 

উপবস্থর্ হয় ও িাবর্ উপবস্থর্ হয়। অবিশপ্ত হবয়বি ের্ণওয়ালারা অেণাৎ অবনক 

ইন্ধবনর অবিসাংবিােকারীরা; িখন র্ারা র্ার বকনারায় ববসবিল। এবাং র্ারা 

ববশ্বাসীবদর সাবে িা কবরবিল, র্া বনরীক্ষ্র্ করবিল। র্ারা র্াবদরবক শাবস্ত বদবয়বিল 

শুিু এ কারবর্ মি, র্ারা প্রশাংবসর্, পরাক্রান্ত আল্লাহর প্রবর্ ববশ্বাস স্থাপন কবরবিল, 

বিবন নবিামন্ডল ও িূমন্ডবলর ক্ষ্মর্ার মাবলক, আল্লাহর সামবন রবয়বি সববকিু। িারা 

মুবমন পুরুষ ও নারীবক বনপীড়ন কবরবি, অর্ঃপর র্ওবা কবরবন, র্াবদর জবনয আবি 

জাহান্নাবমর শাবস্ত, আর আবি দহন িন্ত্রর্া, িারা ঈমান আবন ও সৎকমণ কবর র্াবদর 

জবনয আবি জান্নার্, িার র্লবদবশ প্রবাবহর্ হয় বনঝণবরর্ীসমূহ। এিাই মহাসািলয। 

(সুরা বুরুজ-১-১১)  

র্াাঁরা সব বকিুর উপর র্াাঁবদর রব ও রববর সন্তুবিবক গ্রহর্ কবরবিল। আমরা র্াাঁবদর 

বযাপাবর এমনবিই িারর্া কবর এবাং বর্বনই আমাবদর অবিিাবক। র্াাঁরা আল্লাহ 

র্ায়ালার কাবি মসই বজবনসই চাইবর্া এবাং কামনা করবর্া, িা আল্লাহ র্াাঁবদর জনয 

চাইবর্ন। র্াাঁরা চাইবর্া মি, আল্লাহ র্ায়ালা র্াাঁবদরবক র্াাঁর ওই সকল বান্দাবদর 

অন্তিুণক্ত কবরন, িারা আল্লাহবক িাবলাবাবস এবাং আল্লাহ িাবদরবক িাবলাবাবসন। 

আল্লাহ র্ায়ালা র্াাঁবদরবক িাবলাবাসার মসই মহান মিণাদায় অবিবির্ করুন। এিা মসই 

বজবনস, র্াাঁরা িার আশা করবর্া। এিা মসই ববষয়, র্াাঁরা িার জনয মচিা করবর্া। 

সুর্রাাং মি জীবন র্ারা মকারবাবন কবর বদবয়বি, মস জীবন বদবয় কী হবব? মস জীবন 

মর্া একবদন বনঃবশষ হবয়ই মির্৷  

মি বনিণার্ন র্ারা সহয কবরবি র্াবর্ র্াবদর বক হবয়বি?! র্াবর্া সামবয়বকর জনযই 

বিল ৷ 

এই কুরবানী ও বনিণার্ন হাববব সুবহানাহু ওয়া র্ায়ালার একবিাাঁিা মপ্রম ও এক 

মুহূবর্ণর িাবলাবাসার সামবন বক-ই বা মূলয রাবখ? 



 

 

 

মজবন মরবখা! এর সামবন জীবন রু্ে, এ কি-িার্না ও বনিণার্ন অর্যন্ত নের্য ৷ 

এমনবক প্রবর্বি মূলযবান ও বপ্রয় বস্তুই এর সামবন মূলযহীন ৷ 

শাইখ উসামা রহ. মুবমনবদর অন্তবর ববজয় ও সিযর্ার রুহ সঞ্চারবর্র মািযবম ববজয় 

লাি কবরবিন। ঐ মাজলুম মুবমনবদর জাগ্রর্ করবর্ সক্ষ্ম হবয়বিন, িারা আল্লাহ 

র্ায়ালার উপর িরসা রাবখ। িারা আবমবরকাবক আঘার্ কবরবি, মকামর মিবঙ্গ বদবয়বি 

ও র্ার জুলুমবক প্রবর্হর্ কবরবি।  

শাবয়খ উসামা রহ. সিল হবয়বিন ঔির্য প্রদশণনকারী শবক্তশালীবদর হাবি চূর্ণববচূর্ণ 

করার মািযবম এবাং আবমবরকার মচহারাবক ববকত র্ করা ও িবমবন র্ার নাবক খর্ 

মদওয়ার মািযবম। শাইখ উসামা রহ. সিল হবয়বিন- মিবহরু্ বর্বন মুসবলম উম্মাহর 

িুবকবদর মাবঝ বজহাবদর স্পতহা তর্বর কবরবিন, পতবেবীর পূবণ-পবশ্চম সবখাবন বজহাবদর 

সুষু্ঠ বাজার চালু কবর বদবয়বিন।  

শাইখ উসামা রহ. সিল হবয়বিন, মিবহরু্ বর্বন আবমবরকার অবান্তর অঙ্গীকারবক নি 

কবরবিন, অেবর্র্িাবব বববিন্ন মদশ ও মোলামবদর িারা র্ার মেইমবক বাঞ্চাল কবর 

বদবয়বিন। আবমবরকাবক বনজ েবন্ডর মবিয োকবর্ বািয কবরবিন। নরু্ন মকান 

পদবক্ষ্প গ্রহবর্র পূববণ র্াবক সমূ্পর্ণরূবপ নরু্নকবর িাববর্ বািয কবরবিন। শাইখ 

উসামা-বাবহনী ও তসনযরা আজ অববি মহায়াইি হাউস ও মাবকণন মপ্রবসবিন্টবদর বসিান্ত 

গ্রহবর্র মক্ষ্বত্র প্রিাব সতবি কবর আসবিন। 

শাইখ উসামা রহ. ববজয় লাি কবরবিন, মকননা বর্বন আবমবরকার উপর আক্রমর্ করা 

ও র্ার ধ্বাংস সািবনর মি পবরকল্পনা গ্রহর্ কবরবিবলন, র্া বাস্তবায়ন কবর মেবিন। 

িার িবল আবমবরকা দুবণল হবয় পবড়বি। পতবেবীর বুবক মাবকণন দালালবোষ্ঠী কমবর্ 

শুরু কবরবি। মুসবলম জাবর্ র্াবদর ববরুবি ববপ্লব সতবি করবি। মুসলমানরা র্াবদর 

পর্ন ঘিাবর্ সক্ষ্ম হবে। র্াবদর পবরববর্ণ পেপ্রদশণনকারী ইসলামী হুকুমার্ কাবয়ম 

করবি। 

শাইখ উসামা রহ. প্রেম িাপবক জয় কবর মেবিন, আর বির্ীয় িাবপ পদাপণন করার 

প্রয়াস আমাবদর উপর দাবয়ত্ব। 



 

 

 

মহ মাবকণন জাবর্!  

শাইখ উসামা রহ. মর্ামাবদরবক হর্যা করার জনয, মর্ামাবদর স্বাবেণ আঘার্ হানার জনয 

এক ববপ্লব সতবি কবর মেবিন। র্ার কারর্ হল, মর্ামরা বিবলবস্তবন আমাবদর িাইবদর 

উপর জুলুম কবরি। ইয়াহুবদবদর ষড়িন্ত্র আর আবমবরকার অবে র্াাঁবদরবক হর্যা করা 

হবয়বি। র্াবদর সন্তানবদর এবর্ম করা হবয়বি। র্াাঁবদরবক স্বীয় িূবম মেবক ববর্ারর্ 

করা হবয়বি।  

মহ মাবকণন জাবর্!  

মর্ামরা মর্ামাবদর মনর্াবদর বনবণাবচর্ কবরি, র্াবদর সমেণন কবরি, শবক্তশালী কবরি, 

আর র্ারা সম্পদ ও অবের মািযবম ইয়াহুবদবদর শবক্তশালী কবরবি। 

ইহুবদবদর শুিুমাত্র সামবরক সহায়র্া-ই ২৫০০ বমবলয়ন িলাবর মপৌঁবিবি। িার সবই 

আমাবদর জনেবর্র ববরুবি বযয় করা হবয়বি। সুর্রাাং এরপর আমরা মর্ামাবদর হর্যার 

বযাপাবর কাবরা বনন্দার প্রবর্ কী-ই বা ভ্রুবক্ষ্প করবর্ পাবর? 

মহ মাবকণন জাবর্!  

মর্ামাবদর মপ্রবসবিন্টবদরবক মর্ামরাই বনবণাবচর্ কবরি। র্াবদরবক বারবার বসাংহাসবন 

ববসবয়ি। র্ারা মসামাবলয়ায় আমাবদর জনেবর্র উপর সীমালঙ্ঘন কবরবি। ইরাবক 

আমাবদর বশশুবদর অবরুি কবর মরবখবি। ববলাদুল হারামাইবন অনুপ্রববশ কবরবি। 

আমাবদর িন-সম্পদ আিসাৎ কবরবি। ইরাক ও আিোবনস্তানবক ধ্বাংসস্তুবপ পবরর্র্ 

কবরবি। অর্এব মুসলমানবদর উপর জুলুবমর মক্ষ্বত্র মর্ামরাও মর্ামাবদর 

মপ্রবসবিন্টবদর সাবে শাবমল রবয়ি! মর্ামরা মর্ামাবদর এই সকল কমণকাবন্ডর িবল 

মুসলমানবদর শত্রু সাবযস্ত হবয়ি! মুসলমানবদর প্রচুর জান-মাল ববনি কবরি।  

শাইখ উসামা রহ. ও র্াাঁর সঙ্গীরা জাবলমবদর ববরুবি মজলুমাবনর পক্ষ্ অবলম্বন 

কবরবি। আর মজলুমাবনর সাহািযকারী সবণদা সাহািযপ্রাপ্ত হবর্ই োবক; মকননা র্াাঁর 

সাবে রবয়বিন আল্লাহ। বর্বন মজলুমাবনর অবিকার প্রবর্ষ্ঠায় িূবমকা পালন কবরবিন। 

র্া হল, শরীয়বর্র িায়ায় সম্ভ্রান্ত জীবন-িাপন। আর জাবলবমর সাহািযকারী ও 



 

 

 

সমেণনকারী সবণদা পরাবজর্ হবর্ োবক। মস একবদন র্াাঁর শবক্তর বযাপাবর অবশযই 

মিাাঁকার বশকার হবব। মকননা মস আল্লাহ ও র্াাঁর বনু্ধবদর শত্রু। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 

র্ায়ালা দুবনয়া ও আবখরাবর্ র্ার মেবক প্রবর্বশাি গ্রহর্ করববন। 

বনশ্চই উবণর েবিণর অবিকবরর্ী জাবর্ বর্ণমান বজহাবদর মহান মনর্াবদর জন্ম বদবয়বি, 

মিমন শাইখ আবু্দল্লাহ আিিাম, মমাল্লা মুহাম্মাদ উমর, উসামা ববন লাবদন, আবু 

উবাইদাহ আল বানবশবর, আবু হািস আল-কাববর, আবু মুসআব আি-িারকাবব, 

মমাস্তিা আবুল ইয়াবজদ, আবুল হাসান আল-বুলাইবদ, মমাল্লা দাদুল্লাহ, খাবলদ হাববব, 

আবর্য়াউল্লাহ আল-বলবী, আবু ইয়াহইয়া আল-বলবী, আবু বাবসর, আবনায়ার আল-

আওলাবক, মুখর্ার আবু িুবাইর, নাবসর আল-আনাবস রবহমাহুমুল্লাহ প্রমুখ। আল্লাহ 

র্ায়ালা র্াাঁবদরবক সীমাহীন রহমর্ দান করুন। জান্নাবর্র উাঁচু স্থাবন র্াাঁবদর বাসস্থান 

কবর বদন। বনশ্চই এই উম্মাহ র্াাঁবদর বযবর্র্ আরও সন্তান জন্ম বদবর্ সক্ষ্ম। 

শাইখের্ মি িীবনর জনয লড়াই কবরবিন, র্া আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া র্ায়ালার িীন। 

বর্বন সকল মানুষ মেবক অমুখাবপক্ষ্ী। প্রবর্বি মানুষ র্াাঁর রহমবর্র বিখাবর। বর্বন স্বয়াং 

িীবনর সাহািয করববন; িবদও কাবিররা র্া অপিন্দ কবর। এমন জাবর্র মািযবম 

সাহািয করববন, িাবদরবক বর্বন িালবাবসন এবাং িারা র্াাঁবক িালবাবস। র্াাঁরা 

মুবমনবদর প্রবর্ সহনশীল ও কাবিরবদর প্রবর্ কবঠার। র্াাঁরা আল্লাহর রাবহর মুজাবহদ। 

িারা বননু্দবকর বনন্দার পবরায়া কবর না। র্াাঁবদর মিয মেবক িাবক চান, শাহাদাবর্র 

জনয বািাই কবরন। আবার অবনকবক স্বীয় দয়ায় উবঠবয় মনন, িাবর্ র্ার সির পূর্ণ 

হয়। এমবনিাবব প্রজবন্মর পর প্রজন্ম চলবর্ োকবব। আির্যাে ও উৎসবেণর 

িারাবাবহকর্া চলমান োকবব। শুিু আল্লাহ র্ায়ালার িীন ববজয়ী হবব। 

আল্লাহর হুকুবম আমরা বজহাদ িী সাবীবলল্লাহবক আাঁকবড় িবর এবেবয় িাববা এবাং এই 

পবেই চলবর্ োকববা। আমরা মর্ামাবদর উপর, মর্ামাবদর স্বাবেণর উপর মর্ামাবদর 

মদবশ, মদবশর বাবহবর বারবার আঘার্ করবর্ োকববা; বিবলবস্তন, শাম, ইরাক, 

ইবয়বমন, মসামাবলয়া ও ইসলাবমর সকল িূবমবর্ আমাবদর জনেবর্র উপর মর্ামাবদর 

জুলুম বন্ধ করার জনয, িারা মর্ামাবদর জুলুম কখনই মমবন বনববনা। 



 

 

 

িবদ মর্ামরা মিবব োক মি, এববািাবাবদ মি অপরাি সাংেবঠর্ কবরি, এ সব বহাংস্র 

আচরর্ অবযাহর্িাবব মর্ামরা চালাবর্ োকবব, র্াহবল মর্ামাবদর িাবনা িুল। মর্ামরা 

ববরর্ োকবব মর্া িাবলা, অনযোয় এর বহসাব হবব অবনক কবঠন। আমরা এমন জাবর্, 

িারা ববপবদর সামবন ঘুবমবয় পবড় না। মর্ামাবদর জনয কি বাড়াবনা িাড়া সামবনর 

বদনগুবলা অনয বকিু বতবি করবব না, সামবনর সময়গুবলা এ িাড়া অনয মকাবনা বকিুবর্ 

লম্বা হবব না। অবচবরই এমন সময় আসবব, িখন মর্ামরা লজ্জা ও লাঞ্চনার আঙুল 

চুষবব। বব-ইিবনল্লাহ- এমন লড়াই আসবি, মিখাবন কখবনা এক পক্ষ্ ববজয়ী হবব, 

কখবনা অপর পক্ষ্। আজ মর্ামরা িা বপন কবর িাবো, আোবমকাল মর্ামাবদর 

সন্তানরা র্ারই িসল কর্ণন করবব। আোমীকাল কী হবব র্া মর্ামরা অবচবরই মদখবর্ 

পাবব। 

শাইখ উসামা রহ. এর জনয মুসবলম উম্মাহর পক্ষ্ মেবক প্রবর্বশাি, মকান বযবক্ত 

উসামার জনয প্রবর্বশাি নয়; বরাং র্া ওই বযবক্তবদর প্রবর্বশাি, িারা উম্মাহবক, উম্মাহর 

ইসলামবক, পববত্র িুবম ও িনসম্পদবক রক্ষ্া কবরবি। মকান বযবক্ত উসামার জনয 

প্রবর্বশাি নয়; বরাং র্া হবে ওই বযবক্তবদর জনয প্রবর্বশাি, িারা বজহাদ িী 

সাবীবলল্লাহবক পুনরুজ্জীববর্ কবরবি। মকান বযবক্ত উসামার জনয প্রবর্বশাি নয়; বরাং 

ওই সকল মলাকবদর পক্ষ্ মেবক প্রবর্বশাি, িারা জাবলম ও ঔির্য প্রদশণনকারীবদর 

ধ্বাংসস্তুবপ পবরর্র্ হবয়বি। িারা উচ্চ মুবলয আল্লাহর রাবহ বনবজবদর জান বববক্র কবর 

বদবয়বি। অর্এব এই প্রবর্বশাি হবে আল্লাহ িীবনর জনয। 

মহ আবমবরকা!  

বহুর্ দূর বক বার্! মর্ামরা বনরাপবদ োকবব আর আমরা বিবলবস্তবন বনরাপত্তার স্বাদ 

আস্বাদন করবর্ পারববা না? মর্ামরা িলার ও জীবনবক িালবাসবব, আর আমরা 

ববর্াবড়র্ হবয় বাাঁচার জনয শুিু একবি মাত্র মলাকমা খুাঁবজ মবড়াববা? শুবন মরবখা! 

আমাবদর জনের্ লাঞ্চনা ও অপমানবক পশ্চাবর্ িুবড় মমবরবি, ববজয় ও সম্মাবনর 

প্রর্যয়বক মববি বনবয়বি। আর হযাাঁ, বর্ণমাবন আমরা সকল মুজাবহদবদর খবরাখবর 

শুনবি ও পিণববক্ষ্র্ করবি, িা পতবেবীর বববিন্ন িূখন্ড মেবক আমাবদর কাবি আসবি। 



 

 

 

আিোবনস্তাবন ইমারাবর্ ইসলামীর ববজয় আমরা পিণববক্ষ্র্ করবি। ওয়া বলল্লাবহল 

হামদ। 

বুশপুত্র মদড় দশক পূববণ ইমারাবর্ ইসলামীর ববরুবি কু্রবসি িুবির মঘাষর্া কবরবিল। 

এই দীঘণ সমবয় চারবি মাবকণন সাংস্থা র্াবদর সািযানুিায়ী অনবরর্ ইসলামবক ধ্বাংস 

কবর বদবর্ সবচি বিল। অর্ঃপর আল্লাহ র্ায়ালা র্াবদরবক এবকর পর এক পাকড়াও 

করবলন। র্াবদরবক পরাবজর্ করবলন। র্াবদর চক্রান্তবক র্াবদর বদবকই বিবরবয় 

বদবলন। এর কারর্ মর্া স্পি; আল্লাহ র্ায়ালা িার ববববকবক আবলাবকর্ কবরবিন, মস-

ই র্া অনুিাবন করবর্ পাবর। মর্ামরা মর্ামাবদর শবক্তর সাহািয চাও বস্তু মেবক। আর 

আমরা মহা পরাক্রমশালী শবক্তমান আল্লাহর দরবার মেবক শবক্ত অজণন কবর। 

এই সাংস্থাগুবলা অর্যন্ত দুঃখজনক ও লজ্জাজনক িলািল বনবয় আিোবনস্তান মেবক 

ববদায় বনবয়বি। বকন্তু বর্ণমান সাংস্থা মর্ামাবদর মিাাঁকা বদবয় আসল ববষয় মলাকাবার 

মচিা করবি। 

িবদ মর্ামরা চাও মি, মর্ামাবদর আের্ মদড় দশক মর্ামাবদর জনয বনরাপদ িববষযৎ 

মহাক, র্াহবল মর্ামরা ের্ মদড় দশক সম্পবকণ বচন্তা-বিবকর কর! িুবির পূর্ণ িলািল 

বনবয় একিু িাব! র্ারপর মর্ামরা মিিা চাও গ্রহর্ কর! 

মদড় দশক পূববণ মুজাবহদের্ আিোবনস্তাবন অবরুি বিবলন, আর আল্লাহ সুবাহানাহু 

ওয়া র্ায়ালার দয়ায় মুজাবহদের্ আিোবনস্তান মেবক শাম, বিবলবস্তন, ইবয়বমন, বমসর, 

ইরাক, মসামাবলয়া, িারর্ উপমহাবদশ, বলববয়া, আলবজবরয়া, বর্উবনবসয়া, মাবল ও মিয 

আবিকায় মপৌঁবি মেবিন। 

মদড় দশবকর এই দীঘণ সমবয় শাবয়খ উসামা রবহমাহুল্লাহর বচন্তা-মচর্নার অনুসারীবদর 

সাংখযা প্রবর্মুহূবর্ণই মববড় চবলবি। িারা ইহুদীবদর সহায়র্াকারী আন্তজণাবর্ক কুিুরী 

মহবলর মাোবযোর কারর্ হবয় দাাঁবড়বয়বি। শাইবখর আজ লক্ষ্ লক্ষ্ অনুসারী। র্াাঁর 

মুহাব্বর্কারী ও সমেণনকারী আজ বমবলয়ন বমবলয়ন। এিা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 

র্ায়ালার অনুগ্রহ। শাবয়খ রবহমাহুল্লাহর চবল িাওয়ার পর আজও বর্বন মানুবষর অন্তবর 

জীববর্, মুসবলম উম্মাহর মপ্ররর্ার উৎস। 



 

 

 

মদড় দশক পূববণ মর্ামরা ১১ মসবেম্বর িুবির পবরকল্পনাকারীবদর মেবক প্রবর্বশাি 

গ্রহর্ করার জনয মবর হবয়ি! মর্ামরা মসই ক্ষ্য়ক্ষ্বর্র চাইবর্ও বড় ক্ষ্বর্ বনবজবদর 

উপর চাবপবয় বদবয়ি। মর্ামাবদর বর্ণমান মপ্রবসবিন্ট মর্ামাবদরবক িুয়া বমবিয়ার 

মািযবম মহায়াইি হাউবসর প্রবর্ সহানুিূবর্শীল বানাবর্ চায়। বকন্তু এিা বাবনায়াি, 

অসাড় ও বমেযায় িরপুর। 

মস এই মঘাষর্া বদবয়বি মি, অবচবরই এই িুি বন্ধ করবব। র্ার অঙ্গীকার হবে শাবন্তর 

অঙ্গীকার। মস র্ার পূবণসূরীবদর মরবখ িাওয়া িাইলগুবলা বন্ধ করার প্রবর্শ্রুবর্ মদয়; 

বকন্তু র্ার মদয়া প্রবর্শ্রুবর্র অবিকাাংশই পূর্ণ করবর্ পাবরবন। 

মর্ামরা র্ার সাবে রবয়ি বনিক পাবনর উপর কবজাকারী ও শুবনয বববডাং তর্বরকারীর 

মর্। এখন মস মহায়াইি হাউস মেবক ববদায় বনবে পরবর্ণীবদর জনয িাইলগুবলা মখালা 

মরবখই। এ মক্ষ্বত্র সমািাবন ববলবম্বর্ হওয়ার কারর্ হবে, হস্তবক্ষ্বপর সাহস না োকা 

ও অবনো। 

এই েববষর্া ও প্রসবঙ্গক ববষয় িারা অনুমান করবর্ পাবরা মি, র্তর্ীয় দশবকর মশবষর 

বদবক মর্ামাবদর িববষযৎ মকমন হবব; িখন মর্ামাবদর সরকার জুলুবমর নীবর্র ওপর 

অিল োকবব, আর মর্ামরা র্াবদরবক বনবণাচন করবব, র্াবদর সমেণন করবব এবাং 

র্াবদরবক র্াবদর জুলুম মেবক বিবরবয়ও আনবব না!  

এই েববষর্া ও অনযানয ববষয় িারা মর্ামাবদর সামবন মর্ামাবদর মপ্রবসবিন্টবদর 

ক্রমাের্ প্রবঞ্চনাগুবলা স্পি হবয় িাবে। পবরস্কার হবয় িাবে র্াবদর ববস্তর পরাজবয়র 

কো। সবন্দহ ও সাংশবয়র আিাাঁর মকবি ববশ্বাস ও ইয়াবকবনর মিার উদ্ভাবসর্ হবয় 

আসবি মি, শাইখ ও র্াাঁর সােীরা জয়লাি কবর িাবেন, সিলর্ার দার উবন্মাচন 

কবরই চবলবিন।  

আল-হামদুবলল্লাহ। ইসলাম িবড়বয় পড়বি চাবরবদবক। মুজাবহদবদর শবক্ত বতবি পাবে। 

মাবকণন সাম্রাজয বদনবদন অিঃপর্ন ও ধ্বাংবসর বশকার হবে। সকল অনুগ্রহ ও দয়া 

মহাপরাক্রমশালী মহান আল্লাহর জনয। 

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া র্ায়ালা র্ায়ালা সর্যই ববলবিন- 
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“নেরীবর্ কাবিরবদর চাল-চলন মিন মর্ামাবদরবক মিাাঁকা না মদয়। এিা হবলা সামানয 

িায়দা-এরপর র্াবদর বঠকানা হবব মদািখ। আর মসবি হবলা অবর্ বনকত ি অবস্থান। 

বকন্তু িারা িয় কবর বনবজবদর পালনকর্ণাবক র্াবদর জবনয রবয়বি জান্নার্ িার 

র্লবদবশ প্রবাবহর্ রবয়বি প্রস্রবর্। র্াবর্ আল্লাহর পক্ষ্ মেবক সদা আপযায়ন চলবর্ 

োকবব। আর িা আল্লাহর বনকি রবয়বি, র্া সৎকমণশীলবদর জবনয একান্তই উত্তম।” 

(সুরা আল ইমরান- ১৯৬-১৯৮) 
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“আল্লাহ স্বীয় বযাপাবর ববজয়ী, বকন্তু অবিকাাংশ মানুষ র্া জাবন না।” (সুরা ইউসুি-২১) 
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